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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése kimondja: A települési önkormányzat és az állam 

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat 

esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a 

gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 

javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a 

Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 

gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza az átfogó értékelés tartalmi 

követelményeit. 

 

Városunkban a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat 2015 évben Várpalota Város 

Jegyzője, a Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Irodája, a 

Térségi Népjóléti Gondozási Központ Családsegítő Szolgálata, Gyermekjóléti Szolgálata, a 

köznevelési intézmények osztályfőnökei, óvodapedagógusai, a Városi Rendőrkapitányság 

munkatársai végezték, a számukra jogszabályokban meghatározott keretek között. 

A gyermekjóléti szolgáltatás működéséről – ezen belül a veszélyeztetettséget észlelő és jelző 

rendszer működtetéséről - a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője külön beszámoló keretében 

tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A Gyvt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint a 20 000-nél több állandó lakosú települések 

kötelesek – a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására - gyermekek átmeneti otthonát 

működtetni.   

Településünkön a Magyar Vöröskereszttel együttműködve 2015. júniusában a Dankó u. 16/V. 

szám alatt családok átmeneti otthona kezdte meg működését. A Magyar Vöröskereszttel 

kötött ellátási szerződés alapján működik a családok átmeneti otthona. Önkormányzatunk 

ezzel eleget tett a Gyvt.-ben foglalt kötelező feladatellátásnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozat-tervezet 

megvitatása után hozza meg döntését!  

 

 

Várpalota, 2016. április 12. 

 

       

 

  

                                       Talabér Márta   

                                        polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésén meghozta a 

következő határozatot: 

 

… / 2016. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat 

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármester által előterjesztett 

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

96. § (6) bekezdésében előírt - a települési önkormányzat gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadja. 

 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy a városban 

folyó gyermekvédelmi munka jó színvonalú.  

 

3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 

Polgármesteri Hivatalban ezen a területen dolgozó ügyintézőknek, valamint a 

városban a gyermekvédelem területén dolgozó szakembereknek áldozatos 

munkájukért.  

 

4.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Várpalota Város 

Jegyzőjét, hogy legkésőbb 2016. május 31-ig küldje meg a jelen határozattal 

elfogadott átfogó értékelést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztálya részére. 

 
 

 

Határidő azonnal, illetve a Gyámhatóság részére történő megküldésre: 2016. május 31. 

Felelős:   Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 
 

Várpalota, 2016. április 28. 

 

 

Talabér Márta      dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester                   jegyző 
 

 

 



 

 

 

 

 

Átfogó értékelés 

Várpalota Város Önkormányzata 2015. évi gyermekvédelmi 

tevékenységéről 
 

Demográfiai adatok: 

 

Várpalota Város állandó lakossága 2015. január 1-jén 20397 fő, ebből a 0-18 éves korosztály 

létszáma: 3593 fő volt. Ez a korosztály a város lakosságának a 17,6 %-a. 

 

Várpalotán a Ringató Bölcsőde és a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde két bölcsődei csoportja 

108 férőhellyel várja a bölcsődés korú gyermekeket. A beíratás folyamatos, így a létszám változó. 

2015. október 1-jei állapot szerint a Ringató bölcsőde 46 fővel, az Inotai bölcsőde 9 fővel, a 

Szivárvány bölcsőde 10 fővel működött.  

 

Városunk önkormányzati fenntartású összevont óvodájában – 7 telephelyen – (683 férőhelyen) 2015. 

október 1-jei állapot szerint 601 gyermeket látnak el. Szivárvány óvoda 123 fő, Iciri-piciri tagóvoda 25 

fő, Dúdoló óvoda 90 fő, Rákóczi telepi óvoda 50 fő, Lurkó kuckó óvoda 113 fő, Cseperedő tagóvoda 

50 fő, Kölyökvár óvoda 150 fő. Az Evangélikus Óvodában 83 fő gyermeket látnak el. 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, a városi önkormányzat által működtetett 

általános iskolákban a tanulók létszáma: 1647 fő  

Bán Aladár Általános Iskola 344 fő  

Bán Aladár Általános Iskola tagiskolája Rákóczi Telepi Tagiskola 143 fő 

Várkerti Általános Iskola 379 fő  

Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája 137 fő  

Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája 143 fő 

 

Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola: 302 tanuló 

 

Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátása): 97 fő, ebből 16 óvodás és 81 általános iskolás.  

 

A középiskolák közül 2015. évben a tanulók létszáma a következőképpen alakult: 

 

Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium: 362 fő (118 ált. isk. + 94 gimnázium + 150 szakiskola).  Ide tartozik a 

jásdi általános iskola, mely 53 fős létszámmal működik. 

 

Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma: 508 fő   

Ebből:    szakmunkás tanuló: 286 

       szakközépiskolás tanuló: 193     

       technikus képzésben részt vevő tanuló: 18  

   esti tagozat felnőtt: 11                                                                             

 

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: 261 tanuló, valamint 283 hallgató vesz részt 

alapfokú művészetoktatásban. 

 

2013. január 1-jétől a gyámhatósági feladatok egy része és a gyámhivatali feladatok teljes egészében 

átkerültek a járási hivatalhoz. A jegyző hatáskörében maradó gyámhatósági feladatok a 331/2006. 

(XII. 23.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése alapján: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az 

óvodáztatási támogatás (2015. szeptember 01-ig) megfelelő feltételek esetén történő biztosítása. 



 

 

 

 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma (2015. december 31-én) 

476 volt, 43 esetben került sor az év során a kérelem elutasítására. Az elutasítás oka a legtöbb esetben 

az volt, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban 

meghatározott összeget. (2015-ben 37.050,- Ft, egyedül álló szülő esetén 39.900,- Ft), valamint több 

esetben került sor az eljárás megszűntetésre, mivel a hatóság által kért igazolást a kérelmező nem 

nyújtotta be.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén a gyermek 

szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, illetve évente két 

alkalommal pénzbeli támogatásra. A pénzbeli támogatás esetenkénti összege gyermekenként 2015-

ben 5800,- Ft volt, melyet augusztus és november hónapban Erzsébet utalvány formájában 

folyósítottunk. A támogatást teljes egészében a központi költségvetés finanszírozta.  

 

Pénzbeli ellátás: 

Pénzbeli ellátásban 2015. évben 8 személy részesült.  

E támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt 

hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, 

szolgálati járandóságban, balett-művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak 

járadékában, vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 

emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.   

A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 22 %-a. (2015. évben 6270,- Ft) A támogatásra fordított összeget a központi költségvetés 

teljes egészében finanszírozta.  

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 

A 2015. március 1. napjától hatályos 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást 2015. évben 471 gyermek részére biztosítottunk. A támogatásra 

fordított összeg 1.564 eFt volt. A gyermeket nevelő családok részére megállapítható önkormányzati 

segély összege naptári évenként egy gyermek esetében 8.000,- Ft és minden további gyermek 

esetében 1.000,- Ft-tal emelkedik, de a 15.000,- Ft-ot családonként nem haladhatja meg. Az 

önkormányzati segélyt általában ruházat pótlására, családban jelentkező nagyobb kiadások 

fedezetére, gyógyszerek kiváltására, tartós- és egyéb élelmiszer, tüzelő vásárlására kérik. A kérelem 

elutasítására 2015. évben 18 esetben került sor, mivel a családban az egy főre jutó jövedelem 

meghaladta a meghatározott összeget (2015-ben 37.050,- Ft), vagy a család az ezen a jogcímen 

megállapítható segélykeretet már kimerítette. A támogatás felhasználásáról, annak kézhezvételét 

követő harminc napon belül, hitelt érdemlő módon (számlák csatolásával) el kell számolni.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a pénzbeli ellátás megállapítását 

kötelezően előírja „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. 

törvény.  

 

A gyermekétkeztetés bölcsödében, óvodában, iskolai napközi otthonokban, valamint az iskolákban 

igénybe vehető menzai szolgáltatással megoldott. Az iskolai szünetekben is igénybe lehet venni az 

étkeztetést, és a rászoruló gyermekek a nyári szünidőben igénybe vették a nyári napközis tábort is, 

ahol az étkezés mellett gondoskodtak a szabadidejük tartalmas eltöltésének lehetőségéről. Ezen kívül 

az önkormányzat élt a központi költségvetés által biztosított lehetőséggel, és a Gyermekjóléti 

Szolgálattal együttműködve megszervezte a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését.  Ennek keretében 

80 rászoruló gyermek számára biztosítottuk a napi egyszeri meleg étel helyben (a Fekete Gyémánt 

Étteremben) történő elfogyasztását a nyári szünidőben. A gyermekek felügyeletét a Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársai biztosították. (A központi költségvetés az étkeztetési költségek 100 %-ához 

nyújtott támogatást.)  

 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

- gyermekjóléti szolgáltatás 



 

 

 

- gyermekek napközbeni ellátása 

- gyermekek átmeneti gondozása 

 

Ezen személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások biztosítása kötelező feladat városunk számára. 

Ezek közül a gyermekjóléti szolgáltatást a kistérségi fenntartásban működő, Térségi Népjóléti 

Gondozási Központ Családsegítő Szolgálata és Gyermekjóléti Szolgálata biztosítja. A gyermekek 

napközbeni ellátása - az iskolai napközi-otthonokon túl - 1 összevont óvoda (7 telephelyen) és egy 

bölcsőde, valamint az összevont óvoda keretein belül 2 bölcsődei csoport működtetésével megoldott.  

A gyermekek átmeneti gondozása városunkban 2015. júniusa óta a Magyar Vöröskereszttel kötött 

ellátási szerződés alapján a családok átmeneti otthonában megoldott.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása szerint 2015-ben az alapellátásban részesülők száma: 

 

0 - 2 éves 26 fő 

3 - 5 éves 28 fő 

6 - 13 éves 96 fő 

14 - 17 éves 48 fő 

Összesen: 198 fő 

 

Védelembe vételi eljárás száma 2015-ben: 

 

0 - 2 éves: 10 fő 

3 - 5 éves: 16 fő 

6 - 13 éves: 23 fő 

14 - 17 éves:  38 fő 

Összesen:  87 fő 

 

Utógondozott, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek száma:  51 fő. 

 

Gondozott családok száma: 207. 

 

Gyermekek veszélyeztetettségének okai az ellátott gyermekek gondozása alapján, 2015 évben: 

 

– Gyermeknevelési problémák 2182 esetben, 

– szülők vagy a család életvitele 1540 esetben, 

– anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő gondok 1566 esetben, 

– magatartászavar, teljesítményzavar 911 esetben, 

– családi konfliktus 634 esetben, 

– szenvedélybetegségek 155 esetben 

– családon belüli bántalmazás fizikai, lelki, szexuális 120 esetben. 

 

Válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 26 fő esetében történt, ebből kiskorú várandós anya 

10 fő volt. 

 

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés szükségességére és fontosságára több alkalommal és 

tulajdonképpen folyamatosan hívják fel a figyelmet, mivel azt tapasztalják, hogy van olyan terület pl: 

védőnők esetében, ahol nemcsak a jelzések történnek kölcsönösen meg, hanem együtt végzik a család 

segítését. Óvodák esetében, ahol maradtak az ifjúságvédelmi felelősök a jelzések folyamatosak, 

viszont az iskolák esetében az ifjúságvédelmi felelősi státusz hiánya azt eredményezi, hogy a jelzések 

akadozóak, és több esetben már olyan súlyos veszélyeztetettség áll fenn, amikor már a 

védelembevétel, illetve a családból való kiemelés válik szükségessé. 

 

Középiskolák esetében van olyan középiskola, ahol nemcsak a jelzések, hanem az igazolatlan iskolai 

hiányzások is gondot okoznak, mivel már nagyszámú igazolatlan hiányzás esetén történik csak meg a 

jelzés.  

A gyermekorvosok leterheltsége szintén azt eredményezi, hogy már a kapcsolattartás is akadozó. 



 

 

 

 

A gyermekek napközben ellátását a bölcsőde, óvodákhoz tartozó bölcsődei csoportok, óvodák, iskolák 

biztosítják a városban élő gyermekek számára. A tanítás után a gyermekek napközbeni ellátását az 

egész napos iskolai oktatás segíti elő.   

 

Nagy segítséget jelent a Gyermekjóléti Szolgálat munkájában, hogy 2015. júliusától működik a 

Vöröskereszt üzemeltetésében a családok átmeneti otthona. A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak 

az ott dolgozókkal a kapcsolatuk szinte mindennapos, részben a családok gondozása miatt, részben, az 

ellátásban a várpalotai családok előnyt élveznek. Az itt élő családok számára is minden segítséget 

megadnak ahhoz, hogy az ellátásokat igénybe tudják venni, pl: a szünidei étkeztetést. 

 

A Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálat nagy szerepet vállal abban, hogy a fiatalok számára 

tartalmas programokat szervezzenek, ezzel segítve a szabadidő hasznos eltöltését. A 2015-ös évben 

indult útjára a FÉK nevű program, amellyel péntek késő délutántól estig (9óráig) szerveznek 

programokat az Ifjúsági Házban a gyermekeknek a Családsegítő Szolgálat dolgozói.  

 

A felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések tapasztalatai: 

 

Szociális Iroda 

 

2015 évben a Szociális Iroda 3 munkatársa látta el a szociális ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat.  

Az ügyintézők rendelkeznek a szükséges képesítési követelményekkel.  

 

A munkatársak feladataikat jogszabályok alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján végzik.  

 

A szociális igazgatási feladatok közé a pénzbeli és természetben nyújtandó támogatások 

megállapításával kapcsolatos ügyek tartoznak: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; lakásfenntartási 

támogatás, krízistámogatás keretében, közgyógyellátási támogatás, ápolási támogatás, temetési 

támogatás, köztemetés stb.) 

 

A Polgármester a pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a rendelkezésre álló költségvetési 

keret felhasználásáról negyedévente beszámol a Képviselő-testületnek.  

 

Az Iroda szakmai munkáját 2015. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala nem ellenőrizte.  

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. évben is végzett szakmai 

ellenőrzést a Gyermekjóléti Szolgálatnál. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a szakmai és 

tárgyi feltételek a törvényi előírásoknak megfelelnek, munkájukat a jogszabályok betartásával, 

szabályszerűen végzik. Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltak. 

 

Bölcsőde 

 

2015-ben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály végzett hatósági 

ellenőrzést, melynek során a Hivatal hiányosságokat nem tárt fel.  

 

 

Bűnmegelőzési program bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők 

számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása 

a Várpalotai Rendőrkapitányság által rendelkezésünkre bocsátott tájékoztatás alapján:   

 



 

 

 

„ Bűnmegelőzési tevékenyég helyzete, folyamatban lévő programok 

 

Fiatalokat érintő prevenciós tevékenységek: 

 

Óvodás korosztály: OVI-Zsaru program  

Általános iskola: DADA program, Lőtér veszélyeire figyelmeztető program 

Középiskola: Komplex Drogprevenciós program 

Általános és középiskola: Iskola rendőr program  

 

A Rendőrség által tartott prevenciós előadást az iskola igényli, korosztályi és témamegjelöléssel, arra 

az előadó (megelőzési előadó, vagy az iskola rendőr) felkészül és előadást tart. Valamennyi korosztály 

részére lehetőség van bűnmegelőzési előadás megtartására, a felső tagozat részére inkább az iskolai, 

közterületi jogsértések, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése a jellemző téma, valamint az 

internet veszélyei, az alsó tagozatban inkább az internet veszélyei (3. 4. osztály), 1-2. osztály részére 

az általános bűnmegelőzés, idegenekkel szembeni óvatosság, egymás értékeinek védelme.  

 

Mindegyik programnak van tematikája, a DADA felmenő rendszerű, mindegyik korosztály részére 

külön témakörök vannak, alsó tagozat: szabály, jogszabály, kockázat, következmény, felelősség, 

egyedül otthon, vagyonvédelem, dohányzás, alkohol, kommunikáció, erőszak, érintés, televízió 

veszélyei, internet veszélyei.  

 

Az iskola rendőrök pedig ha az iskola részéről igény merül fel, valami iskolai probléma adódik, akkor 

előadást, felvilágosítást tartanak, de ezek a rendőrök többnyire körzeti megbízottak, az egyéb 

szolgálati elfoglaltság mellett teszik a prevenciós munkát, nem állandó jelleggel vannak az iskolában.  

 

A Komplex Drogprevenciós program saját, kapitánysági program, egyedi, négy szervezet egymásra 

épülő prevenciós tevékenysége a középiskola 9. évfolyamos tanulói részére.   

A Lőtér veszélyei programban a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ és a Honvédség és 

Társadalombaráti Kör tart a rendőrség mellett előadást, a lőtér veszélyeire hívják fel a figyelmet, 

illetve arra, hogy talált idegen tárgy, robbanószer vagy lövedék esetén mi a helyes magatartás, mi a 

teendő, bejelentési kötelezettség.  

 

A saját programok kivetítőn Power Point-os előadással, diákkal, fotókkal valósulnak meg, egyébként 

meg inkább csak élő szavas előadással, interaktív módon. Sokkoló fotók nem minden esetben érik el a 

hatást, elviszik az előadás témáját, bomlasztják a fegyelmet, és különböző módon reagálnak rá a 

tanulók.  

 

A DADA program a Várpalotai Rendőrkapitányság illetékességi területén nagyon elvétve működik. 

Tudni kell, hogy önkéntes alapon történik az oktatás, 3 oktató rendőr van jelenleg, akik közül egy 

végzi a lényegi oktatást, a másik kettő az egyéb szolgálati elfoglaltságai miatt nem képes kijutni az 

iskolájába és nem is végzi szívesen a munkát. 3 oktatási intézménnyel van együttműködési 

megállapodás DADA oktatás kapcsán, megállapodás nélkül nem folytatható a program. Több 

intézmény igényelné, de a kapacitás nem teszi lehetővé a program más iskolában történő 

népszerűsítését. A tanárok és a szülők szerepe a személyes példamutatásban, őszinte beszélgetésben 

merülne ki lényegében, mivel a DADA a Rendőrség Biztonságra Nevelő Programja.  

 

Varga Szilvia a Várpalotai Önkormányzat humánügyi referense a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal 

kapcsolatos ügyintézéssel megbízott felelős. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015-ben kérdőíves 

felmérést végzett az város általános és középiskoláiba járó diákok körében, amelynek eredményeire 

épülve készül el Várpalota Város Drogstratégiája. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum céljai között 

szerepel az is, hogy lehetőség szerint minél több felvilágosító előadást, rendezvényt szervezzen a 

városban élő fiatalok számára.  

 

Gyermek- és ifjúságvédelem: 

2014. november 27-án megalakult a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének irányítása alatt az 

Ifjúságvédelmi Munkacsoport, amely egyik célként tűzte ki, hogy a társadalom a fiatal korosztály 



 

 

 

bűnelkövetővé, illetve áldozattá válásának kockázatát – lehetőségekhez mérten - csökkentse, az általuk 

elkövetett, illetve sérelmükre történő bűncselekményeket megelőzze.  

 

Ovi-Zsaru program kettő várpalotai óvodában működik..  

 

Az elmúlt évben tapasztalható, hogy az iskolák egyre többször keresik fel a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatot, a Védőnői hálózatot, vagy épp a Rendőrséget különböző, nem kizárólag az 

adott hatóság, vagy szolgálat hatáskörébe, feladatkörébe tartozó kérdésekkel, sokkal inkább 

tanácstalanság miatt.  

Továbbra is megfigyelhető, hogy a lakosság, az oktatási intézmények, a szolgálatok a rendőrségtől 

várják a megoldást, hiszik, hogy egy rendőri jelenléttel, határozott fellépéssel, előadásmóddal a 

gyermeki viselkedészavarok kezelhetőek, megszűntethetőek. Hiába a folyamatos tájékoztatás, 

jogszabályi útmutatás, mind-mind rendőri közreműködéstől várják a javulást, holott többnyire a 

probléma kapcsán sem törvényi, jogszabályi felhatalmazással, sem hatáskörrel nem rendelkezik a 

rendőr. Továbbá, az egyéb szolgálati feladatellátások miatt nem minden esetben van kapacitása a 

rendőrségnek – hatáskörébe nem tartozó eset kapcsán - a felvilágosítás megadására.   

 

Az iskola egyre kevésbé képes ellátni nevelő feladatát, funkciója kizárólag az oktatás köré 

összpontosul, így egyre nehezebb egyes prevenciós programokkal, programsorozatokkal az iskolákban 

részt venni, hiszen az iskolák a tanórák terhére fogadják be a rendőrségi, prevenciós foglalkozásokat.  

 

Az illetékes Hatóságokkal, Szolgálatokkal közösen kiemelt figyelmet fordítunk a halmozottan 

hátrányos helyzetű családoknak, a szülők felé hatékonyabb információáramlást segítünk elő.  

A gyermekvédelmi tapasztalatokkal kapcsolatban elmondható, hogy a jelzőrendszer jól működik. 

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársaival, a 

járási Gyámhivatal munkatársaival, kölcsönösen jelzésekkel élünk egymás felé. A havi eseti 

megbeszéléseken rendszeresen részt veszünk. A várpalotai lakásotthon vezetőjével folyamatos a 

kapcsolattarás, a visszatérő jellegű a rendőri jelenlét, és előadások megtartására is sor kerül, a 

Polgárőrség bevonásával.   

 

Gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett szabálysértési ügyekre vonatkozó adatok:  

Szabálysértést elkövetett kiskorúak száma összesen:  31 fő 

gyermek-korú (14 életévét nem töltötte be)     4 fő  

fiatalkorú (14-18 éves):      27 fő 

A szabálysértések száma a Várpalotai Rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozik. Nincs 

olyan kimutatásunk, amely a Várpalota városában elkövetett szabálysértéseket statisztikázza.  

 

Kiskorú eltűnésével kapcsolatban elmondható, hogy többnyire a lakásotthonokból, nevelőszülőktől 

távoztak engedély nélkül a fiatalok. A fiatalok aránya közel megegyezik 6 lány és 7 fiú esetében 

érkezett bejelentés eltűnés miatt, akik 24 órán belül többnyire meg is kerültek. 2 lány esetében 

elmondható, hogy szinte rendszeres volt ellenük a körözés (8 és 11 alkalommal), mire az érvényben 

lévő visszavonásra került, addigra újra eltűnt. Ilyenkor a lányok többnyire a baráthoz mentek. Az 

eltűnésük ideje alatt sérelmükre, vagy általuk jogsértés elkövetése nem történt. Családokból történő 

eltűnéseknél általában rendőrség kutatta fel az eltűnt személyt, míg otthonból történő engedély nélküli 

távozás esetekben önként jelentkeztek a fiatalkorúak, vagy a hatóság által is ismert címeken 

tartózkodtak.  

 

A megelőzési tevékenység kiemelt része a családon belüli erőszakkal elkövetett bűncselekmények 

területe. Az ilyen tárgyú bűncselekmények elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy 2015 évben az 

esetek nagy százalékában nem a gyermekek bántalmazása volt jellemző. Az ilyen jellegű 

bűncselekmények jellemző közege a hátrányos helyzetű, gyakran szenvedélybeteg szülőkkel 

rendelkező családok, míg elkövetési hely az ilyen családok lakása. Az ilyen jellegű bűncselekményre 

utaló bejelentés esetén – amennyiben az intézkedő rendőr a helyszínen, családon belüli erőszakot 



 

 

 

észlel – azonnal írásos jelentést készít, és írásban értesítjük a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot. 

A gyermekvédelmi jelzőrendszerről jól működik, folyamatos az információcsere. 

A családon belüli erőszakkal kapcsolatban kiemelt figyelmet fordítottunk az ideiglenes megelőző 

távoltartás intézkedés alkalmazása lehetőségének vizsgálatára, illetve az intézkedés alkalmazására. 

 

Áldozatvédelemmel kapcsolatban a 2015. évben folyamatos volt a munkavégzés. Az áldozatokat 

tájékoztattuk, hogy hová fordulhat segítségért, ki tud az elszenvedett kárán némiképp enyhíteni. Az 

áldoztavédelmi naplóba az esetek bejegyzésre kerültek. 

 

A Kormányhivatal munkatársával folyamatos és rendszeres a kapcsolattartás, kölcsönös az 

információcsere, a gyorsabb ügyintézés érdekében elektronikusan és telefonon is történik az 

adategyeztetés.  

A Rendőrkapitányság épületén kihelyezésre került az Áldozatvédelmi referens ügyfélfogadási ideje, de 

természetesen ezen fogadóidőn túl érkező áldozatok részére is megadja a szükséges tájékoztatást, 

illetve azt, hogy az adott problémájával kihez lehetne, vagy tud fordulni.  

 

A megelőzési munka során kiemelt hangsúlyt fektetünk a vagyonvédelemre, így a prevenciós 

foglalkozások során rendszeresen felhívjuk a lakosság kiemelten a veszélyeztetett célcsoport figyelmét 

a követendő magatartási formák betartására, az ajánlásokban megfogalmazottak betartására (ünnepek 

alkalmával a táskák és értékek védelme, a tavaszi-nyári időszakban a lakások védelme stb.). A felhívás 

minél szélesebb körben történő eljutatásához és minél hatékonyabb munkavégzéshez a kistérségi sajtó 

hathatós segítsége elengedhetetlen.  

Vagyonvédelmi cégekkel, biztosító társaságokkal Kapitányságunk közvetlenül nem áll kapcsolatban, a 

Tevékenységirányító Központ kialakításával a hívások közvetlenül oda futnak be, és ezután kerül 

értesítésre Kapitányságunk, ha a kistérséget érintő bejelentés, jelzés érkezik.  

Illetékességi területünkön, riasztórendszerrel ellátott pénzintézetek, hitelintézetek és egyéb 

objektumok civil rendszerekkel kerültek közvetlen összeköttetésbe, esetleges riasztás alapján a 

szerződő fél ér értesítéssel a TIK irányába.  

Kapitányságunkon riasztórendszer, támadásjelző bekötésre nem került, ilyen jellegű feladatkörrel 

kapitányságunk nem rendelkezik.  

 

A gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetők száma, az általuk elkövetett bűncselekmények: 

 

A bűncselekményt elkövetett kiskorúak száma összesen: 23 fő 

 

Az elkövetett bűncselekmény típusa és száma: 

 

Bűncselekmény típusa száma 

Garázdaság 4 

Lopás 5 

Testi sértés 4 

Zaklatás 3 

Becsületsértés 2 

Kábítószer birtoklás 1 

Gyermekpornográfia 3 

Ittas vezetés 1 

 

 

Az elkövetés oka/i: Elkövetés okai a vagyon elleni bűncselekmény esetében anyagi körülményeikre 

vezethetőek vissza. Testi sértést elkövető személyek esetében az egymás közötti rivalizálás és a 

negatív baráti ráhatás az ok.  

Garázda, motiválatlan rongálás oka a negatív baráti ráhatás, az egymás előtti feltűnési vágy.  

Kábító hatású szerrel kapcsolatos eljárásban 1 fő fiatalkorú személlyel szemben került sor nyomozás 

lefolytatására.  

 



 

 

 

A megtett gyermekvédelmi intézkedések, és az általuk érintett kiskorúak száma:  

 

További gyermekvédelmi intézkedést a rendőrség, illetve saját kezdeményezése alapján a Gyámhivatal 

folytatott, azonban Rendőrkapitányságunknak nincs nyilvántartása, illetve nyilvántartási 

kötelezettsége.  

                                      

A bűncselekmények típusai: szülők, törvényes képviselők között kialakult konfliktus miatt a felek 

között tettlegesség alakul ki, melynek a gyermek tanúja, vagy elszenvedője is, illetve a megromlott 

párkapcsolat, anyai problémák miatti feszültség a felek között úgy valósul, meg, hogy az a gyermek 

testi, lelki, szellemi fejlődésére hátrányosan hat.  

 

7 esetben kerül sor ideiglenes megelőző távoltartásról határozat kezdeményezésre, melyből 4 esetben a 

bíróság a távoltartást elrendelte.   

 

A baleset-megelőzés társadalmi feladatait a Városi Baleset-megelőzési Bizottság fogja össze. Állandó 

tagjai olyan szakemberek, akik foglalkozásuk révén kapcsolatban vannak a közlekedéssel, illetve 

annak problémáival. A bizottság elsődleges feladatának tekintette a város területén a balesetek 

számának csökkentését és a közlekedési morál javítását. Ez az óvodások és iskolások körében végzett 

oktatásokban, a médián keresztül történő figyelemfelhívásokban és a közutak forgalmának 

szabályozási tevékenységén keresztül nyilvánul meg. A baleset-megelőzési akcióink immár több éves 

hagyományon alapulnak. A passzív biztonsági eszközök meglétére, a közlekedéssel összefüggő iratok 

érvényességének ellenőrzésére, a vezetés közben kézben tartott mobil telefonkészülék használatának 

kiszűrésére, és az egyéb közlekedési szabályok betartására irányuló akciók elsődleges célja nem a 

büntetés, hanem a figyelemfelhívás volt.  

 

Végrehajtottuk „Az Iskola rendőre” programot, a kistérség valamennyi iskolájában, 13 általános 

iskolában és 3 középiskolában indítottuk el a programot. Az iskolakezdési időszakban visszatérő 

jelleggel fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk iskolák közelében található útkereszteződéseknél, 

gyalogátkelőhelyeknél. Az intézményekben kihelyezésre kerültek az iskola rendőrök elérhetőségei, a 

2015/2016-os tanévben szükség esetén jelzéssel, megkereséssel éltek a pedagógusok, de nem volt 

számottevő a jelzés. Többnyire iskolán belüli problémát jeleztek a pedagógusok, illetve előadások 

megtartását igényelték.” 

 

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, 

szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 

 

E beszámoló főként a gyermek- és ifjúságvédelem területén végzett hatósági munkát tárgyalja. A 

hatósági munkavégzés nem teszi lehetővé civil szervezetek részvételét a feladatok ellátásában. A 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tudja munkája során hasznosítani a civil szervezetekkel való 

együttműködést. A Gyermekjóléti Szolgálat önálló előterjesztés keretében ad számot a 2015. évi 

tevékenységéről.  

 

 

 

Várpalota, 2016. április 12.                                                                                                               

                                                    

 

     Sándor Tamás 

                                         aljegyző 


